
    
    
    

�((((تفس� اآليت� تفس� اآليت� تفس� اآليت� تفس� اآليت� ������� ، ، ، ،�������    ::::قال تعا�قال تعا�قال تعا�قال تعا�    ))))�
َشد! ِذْكراً فَِمَن ا"!اِس َمن َفُقوُل {{{{

َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاذُْكُرواْ اهللا! َكِذْكِر3ُْم آبَاءُكْم أ َشد! ِذْكراً فَِمَن ا"!اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م!
َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاذُْكُرواْ اهللا! َكِذْكِر3ُْم آبَاءُكْم أ َشد! ِذْكراً فَِمَن ا"!اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م!
َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاذُْكُرواْ اهللا! َكِذْكِر3ُْم آبَاءُكْم أ َشد! ِذْكراً فَِمَن ا"!اِس َمن َفُقوُل فَإَِذا قََضيْتُم م!
َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاذُْكُرواْ اهللا! َكِذْكِر3ُْم آبَاءُكْم أ َرب!نَا آتِنَا َرب!نَا آتِنَا َرب!نَا آتِنَا َرب!نَا آتِنَا فَإَِذا قََضيْتُم م!

ْغيَا َوَما Eِ ُFَ اآلِخَرةِ ِمْن َخَالقٍ  HIا Eِ ٍاآلِخَرةِ ِمْن َخَالق Eِ ُFَ ْغيَا َوَما HIا Eِ ٍاآلِخَرةِ ِمْن َخَالق Eِ ُFَ ْغيَا َوَما HIا Eِ ٍاآلِخَرةِ ِمْن َخَالق Eِ ُFَ ْغيَا َوَما HIا Eِ))))����ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة ِوِمنْ ِوِمنْ ِوِمنْ ِوِمنْ     )))) HIا Eِ ن َفُقوُل َرب!نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة ُهم م! HIا Eِ ن َفُقوُل َرب!نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة ُهم م! HIا Eِ ن َفُقوُل َرب!نَا آتِنَا ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة ُهم م! HIا Eِ ن َفُقوُل َرب!نَا آتِنَا ُهم م!
�((((َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ ������َِساِب     ))))�

ْ
Pيُع ا ِSَ Hا َكَسبُواْ َواهللا م!

Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hا َكَسبُواْ َواهللا م!

Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hا َكَسبُواْ َواهللا م!

Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hا َكَسبُواْ َواهللا م!

Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
  }}}}أ

يا حسنة واآلخرة من ا"اس من يطلب E اIنو ،E بيان الصنف اآلخر من ا"اس ات� اآليت�ه
 .ربنا آتنا E اIنيا حسنة وL اآلخرة حسنة وقنا عذاب ا"ار ،حسنة وهم أهل اإليمان

 ما جاء E القرآن الكريمما جاء E القرآن الكريمما جاء E القرآن الكريمما جاء E القرآن الكريمفقالوا أفضل اmIء  أن اmIء l مراتبأن اmIء l مراتبأن اmIء l مراتبأن اmIء l مراتبوهنا نش� إ� أن العلماء ذكروا 
ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآل{{{{ومنه هذا اmIء  HIا Eِ اآلَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ بداية سورة  }}}}ِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ ِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ ِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ ِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارِ َرب!نَا آتِنَا E أيضا

جاء  إ� غ� ذلك من هذه األدعية، وأفضل اmIء ما }َرب!نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب!نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب!نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَاَرب!نَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَا    { آل عمران
    ....E القرآن

شدهم F خشية وأSعهم فإنه ص} اهللا عليه وسلم أعرف اyلق بربه و أ و بعد ذلك ما جاء E السنةو بعد ذلك ما جاء E السنةو بعد ذلك ما جاء E السنةو بعد ذلك ما جاء E السنة
وهو ا�ي أو� جوامع ال�م، فا�رتبة ا�انية  ،F دمعة بأ� هو وأ� عليه أفضل الصالة وأز{ التسليم

    .ما ثبت عن الرسول ص} اهللا عليه وسلم E السنة
خاصة أن الصحابة أعمق هذه األمة  بعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعيةبعد ذلك ما روي عن الصحابة والسلف من جوامع األدعية

 .ثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به l العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به l العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به l العبدثم بعد ذلك ما يفتح اهللا به l العبد، فهما وأشدها معرفة باهللا بعد أنبيائه ورسله علما وأدقها
ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا {{{{�ن الرسول ص} اهللا عليه وسلم يقول هذا اmIء  HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ َرب!نَا آتِنَا

أما بقية  سود هذا هو السنة أن يقال هذا اmIء،E الطواف ب� الر3ن ا�ما� واPجر األ}}}}َعَذاَب ا"!ارِ َعَذاَب ا"!ارِ َعَذاَب ا"!ارِ َعَذاَب ا"!ارِ 
ودmء  ،الطواف فلم يرد فيه �ء، بعض ا"اس يأخذ كتب ويقرأ دmء الشوط األول كذا و3ذا

L �ن ال نتعبد اهللا إال بما جاء E القرآن و ،طبعا هذا �م غ� صحيح ،الشوط ا�ا� كذا و3ذا
 ،أما E غ�ها ما ورد �ء من ذلك ،األسود هذا اmIء فقطالر3ن ا�ما� واPجر ورد E ف ،السنة

واإلنسان E الطواف يقرأ القرآن ويذكر اهللا ويدعو بما يفتح اهللا به عليه دون ا�قيد بمثل هذه 
 .ا�قيدات ال� ما أنزل اهللا بها من سلطان وليس عليها د�ل

و£نوا ¢رصون  ،¡مون بهذه األدعيةالصحابة ر  اهللا عنهم وسلف هذه األمة �نوا يل ،أمر آخر
عليها وال يفرطون فيها، وأذكر E هذا ا�قام أنه جاء E تر¥ة أنس ر  اهللا عنه أنه �ن إذا انت¤ 

ْغيَا َحَسنًَة َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ار{{{{من ا�جلس دm ربه  HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ اآلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَرب!نَا آتِنَا Lِْغيَا َحَسنًَة َو HIا Eِ فكأن بعضهم }}}}َرب!نَا آتِنَا ،
أتريدون أن أشقق لكم : ُع اهللا "ا يع¨ أعطنا أدعية أخرى، فغضب ر  اهللا عنه وقالقال اد

 ))))ª�ª�ª�ª�((((اPلقة اPلقة اPلقة اPلقة 



فليس  ،أو� E اآلخرة حسنة وو¬ عذاب ا"ار حصل » خ�و حسنةمن أو� E اIنيا  ،اmIء
 .هناك دا® إ� أن أشقق لكم اmIء، والعلماء ذكروا أن من االعتداء E اmIء تشقيقه

ا± إ� : جاء E تر¥ة سعد بن أ� وقاص ر  اهللا عنه أنه سمع ابن F يدعو ويقولوأذكر أنه 
فغضب وقال يا ب¨ عليك ´وامع اmIء إذا  ،أسألك ا³نة وأسألك حورها وأسألك الق² األبيض

نسأF من فضله  ،والشك أنه ال نعيم أك¶ من ا"ظر إ� اهللا ،سألت اهللا ا³نة فسوف يكرمك اهللا
"ظر إ� وجهه، ا�هم أن اPاج ¸ب عليه أن يدعو اهللا بهذا اmIء العظيم l وجه اyصوص E وا

األحساب واألنساب هذه ال� ال تسمن وال تغ¨ من جوع  بدال من ا�فاخر باآلباء و ،نهاية حجه
لم، واPديث E صحيح مس )من بطأ به عمله لم يºع به نسبهمن بطأ به عمله لم يºع به نسبهمن بطأ به عمله لم يºع به نسبهمن بطأ به عمله لم يºع به نسبه( :كما قال عليه الصالة والسالم

ما هذا ال ينفعك  إذا بطأ العمل وما تقدمه وما ¿اك وما و ،النسب ال يدخل ا³نة وال ين½ من ا"ار
 :وصدق الشاعر ،E �ء

 وبالل عبدا جاوز الشهَب  ،لم تغِن أ� Àب قرابته
 ه،ولكنه E ا"ار ولم تق F قرابت ،أبو Àب عم ا"Å �ن أبيض أÄر مÃء ا³سم Âتلئ صحة وmفية

وسمع ا"Å خشخشة وبعض الرواية دف  ،وبالل عبد �ن يباع ويشÆى، اشÆاه أبو بكر وأعتقه
 ،ا³نة وهو أحد مؤذ� الرسول سأF الرسول ص} اهللا عليه وسلمبفهو اآلن مشهود F  ،نعليه E ا³نة

mء العظيم ¢رص ، ا�هم أن هذا اI"يا رسول اهللا ما كنت أتوضأ وضوًءا إال صليت به ر3عت�": فقال
  .عليه اPاج وغ� اPاج

ْغيَا َحَسنَةً {{{{ندخل اآلن E ا�فردات  HIا Eِ ْغيَا َحَسنَةً َرب!نَا آتِنَا HIا Eِ ْغيَا َحَسنَةً َرب!نَا آتِنَا HIا Eِ ْغيَا َحَسنَةً َرب!نَا آتِنَا HIا Eِ سنة""""ــــاختلف با�راد باختلف با�راد باختلف با�راد باختلف با�راد ب }}}}َرب!نَا آتِنَاPسنةاPسنةاPسنةاPسبعة أقوال    """"ا lسبعة أقوال lسبعة أقوال lسبعة أقوال l:::: 
عن اPسن عن اPسن عن اPسن عن اPسن روي  العبادةالعبادةالعبادةالعبادةأنها  )�        ....عÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنه قاF الصاPةالصاPةالصاPةالصاPةا�رأة  )�
 .ا²Ëيا²Ëيا²Ëيا²Ëي
Ì(  عضوهما قر ،العلم والعبادةالعلم والعبادةالعلم والعبادةالعلم والعبادةأنهاËن عن بعضهما اÍينان ال ينف. 
Î(  ا�ال ا�ال ا�ال ا�ال أنه Fأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدأبو وائل علقمة بن قيس والسدي وابن زيدقا. 
Ï((((    نعمة من اهللا تعا� والصحة نعمة Ðنعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا ف Ðنعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا ف Ðنعمة من اهللا تعا� والصحة نعمةأنه العافية أيضا ف Ðأن أحدهم ُدَ® إ� و�مة فيها  وأذكروأذكروأذكروأذكر، ، ، ، أنه العافية أيضا ف

ر ويريد أن فصاحب الو�مة يريد أن يفتخ ،و£ن هذا من العلماء ،من أصناف الطعام وا�أكوالت
 ،يمدحه من حÒ الو�مة ما أطيب هذا الطعام يع¨ يريد أن يستحث ا"اس l ا�دح وا�ناء

بته يا فالن طيّ : هذا العالم ا�وفق: يا فالن ما أطيب هذا الطعام، فقال: فا�فت إ� هذا العالم فقال
نعمة العافية هذا القول قاF فلله اPمد l  ه،العافية، نعم لو لم تكن متعافيا لم تستطع أن تأكل

 ....قتادة رÄه اهللاقتادة رÄه اهللاقتادة رÄه اهللاقتادة رÄه اهللا
Ô((((    ا�ال E ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل E ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل E ا�الأنه الرزق الواسع وهذا يدخل E أن يغ¨ اهللا عبده عن  وهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجلوهذا فضل من اهللا عز وجل    ،،،،أنه الرزق الواسع وهذا يدخل

ا± أغن¨ ´ودك  ،هذا فضل من اهللا أن يستغ¨ العبد ،ا"اس فال يذل نفسه وال يه� كرامته



وما  ،ما أ¥ل الفقر إ� اهللا ،بك وأفقر عبادك إ�كا± اجعل¨ أغÕ خلقك  ،وفضلك عمن سواك
ولكن عند البÖ تزداد  ،فإن هذا يزيد العبد رفعة وعزا عند اهللا تبارك وتعا� ،أعظم ا�ل إ� اهللا

    ....مقاتلمقاتلمقاتلمقاتلمهانة وذلة، نسأل اهللا العافية هذا قول 
    ....أنها ا"عمة عموم ا"عم قاF ابن قتيبةأنها ا"عمة عموم ا"عم قاF ابن قتيبةأنها ا"عمة عموم ا"عم قاF ابن قتيبةأنها ا"عمة عموم ا"عم قاF ابن قتيبة    ))))×

وهذا أغلب ما يروى عن  ،،،،باختالف ا�نوعباختالف ا�نوعباختالف ا�نوعباختالف ا�نوعوهذا ما يسميه العلماء  l العموم األقوال Øها صحيحةl العموم األقوال Øها صحيحةl العموم األقوال Øها صحيحةl العموم األقوال Øها صحيحة
نذكر E هذا االختالف� فيكون نذكر E هذا االختالف� فيكون نذكر E هذا االختالف� فيكون نذكر E هذا االختالف� فيكون ولعلنا  ،الصحابة وا�ابع� من ا�فس� يعرف بأنه اختالف تنوع

أك¶ أك¶ أك¶ أك¶ وقد ذكر العلماء بأن وقد ذكر العلماء بأن وقد ذكر العلماء بأن وقد ذكر العلماء بأن     ،،،،الطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف تنوع واختالف تضادالطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف تنوع واختالف تضادالطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف تنوع واختالف تضادالطالب عندهم إ�ام بهذا االختالف اختالف تنوع واختالف تضاد
أن يعÚ أحدهم عن ال�مة بعبارة Ùتلف عن أن يعÚ أحدهم عن ال�مة بعبارة Ùتلف عن أن يعÚ أحدهم عن ال�مة بعبارة Ùتلف عن أن يعÚ أحدهم عن ال�مة بعبارة Ùتلف عن     ،،،،االختالف ب� الصحابة وا�ابع� أنه اختالف تنوعاالختالف ب� الصحابة وا�ابع� أنه اختالف تنوعاالختالف ب� الصحابة وا�ابع� أنه اختالف تنوعاالختالف ب� الصحابة وا�ابع� أنه اختالف تنوع

مثل ما هو  ةةةةإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثلإما أن يذكروا أمثل ،يع¨ ال تضاد وال تنافر بينهمايع¨ ال تضاد وال تنافر بينهمايع¨ ال تضاد وال تنافر بينهمايع¨ ال تضاد وال تنافر بينهما    ،،،،ولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحدولكن ا�ؤدى واحد    ،،،،عبارة صاحبهعبارة صاحبهعبارة صاحبهعبارة صاحبه
    . اختالف تنوعفهذا يسÝ وÜما ما توصل إ�ه هذا الشخصوÜما ما توصل إ�ه هذا الشخصوÜما ما توصل إ�ه هذا الشخصوÜما ما توصل إ�ه هذا الشخص ،عليه اآلن l اPسنة معظمها أمثلة

    :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالفيه فيه فيه فيه وهذا  }}}}َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوLِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً {{{{
    ....عÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنهعÃ ر  اهللا عنهقاF  أنها اPور الع�أنها اPور الع�أنها اPور الع�أنها اPور الع�    ))))����
    ....السدي ومقاتل، وأعظم نعيم ا³نة ا"ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم ا³نة ا"ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم ا³نة ا"ظر إ� وجه سبحانه وتعا�السدي ومقاتل، وأعظم نعيم ا³نة ا"ظر إ� وجه سبحانه وتعا�    قاF اPسن وقاF اPسن وقاF اPسن وقاF اPسن و    ا³نةا³نةا³نةا³نة    ))))����
ÌÌÌÌ((((    ،عبده l عبده،العفو وا�عافاة من اهللا l عبده،العفو وا�عافاة من اهللا l عبده،العفو وا�عافاة من اهللا l وهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنةوهذا الشك أنها حسنة    العفو وا�عافاة من اهللا....    

فهذه نعمة كب�ة وا"Å ص} اهللا عليه وسلم، �ا سأ�ه mئشة  وال ا�الثة Øها صحيحةوال ا�الثة Øها صحيحةوال ا�الثة Øها صحيحةوال ا�الثة Øها صحيحةوهذه األقوهذه األقوهذه األقوهذه األق
فأرشدها الرسول ص} اهللا  ؟أرأيت لو علمت أي �لة ß �لة القدر، ما أقول فيها: ر  اهللا عنها

إنك عفو إنك عفو إنك عفو إنك عفو وهو ا± وهو ا± وهو ا± وهو ا± (: بل ¸ب أن ال يغيب عن ألسنتنا ،عليه وسلم إ� دmء عظيم ينبá أن ال ن3Æه
 .فالعبد يسأل اهللا حسنة اIنيا وحسنة اآلخرة ،ثالثا ،)âب العفو فاعُف ع¨âب العفو فاعُف ع¨âب العفو فاعُف ع¨âب العفو فاعُف ع¨

َفَمْن َفَمْن َفَمْن َفَمْن {أن يã اهللا العبد عذاب ا"ار واهللا عز وجل يقول  وهذه ß اIعوة ا�ا�ةوهذه ß اIعوة ا�ا�ةوهذه ß اIعوة ا�ا�ةوهذه ß اIعوة ا�ا�ة }}}}َوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَوقِنَا َعَذاَب ا"!ارَوقِنَا َعَذاَب ا"!ار{{{{
َن!َة َفَقْد فَازَ 

ْ
ْدِخَل ا³

ُ
َن!َة َفَقْد فَازَ زُْحِزَح َعِن ا"!اِر َوأ

ْ
ْدِخَل ا³

ُ
َن!َة َفَقْد فَازَ زُْحِزَح َعِن ا"!اِر َوأ

ْ
ْدِخَل ا³

ُ
َن!َة َفَقْد فَازَ زُْحِزَح َعِن ا"!اِر َوأ

ْ
ْدِخَل ا³

ُ
الفوز أن يزحزح العبد عن ا"ار وأن  ،هو الفوزاهللا هذا  ، فو}زُْحِزَح َعِن ا"!اِر َوأ

وقد روي عن عمر ر   ،ولكن أعظم هذا الفوز هو ا"ظر إ� وجه اهللا تبارك وتعا� ،يدخل ا³نة
فمن و¬ عذاب  ،اهللا عنه أنه قال لو أ� وطأت بإحدى قد� ا³نة لم أطمæ حå أطأ بقد� ا�انية

    :فهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتفهذه ثالثة دعواتقد دخل ا"عيم والºور واPبور ا"ار فقد و¬ الÖ ومن دخل ا³نة ف
 ::::وقنا عذاب ا"ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا"ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا"ار قال تبارك وتعا� بعد ذلكوقنا عذاب ا"ار قال تبارك وتعا� بعد ذلك    ))))ÌÌÌÌوL اآلخرة حسنة وL اآلخرة حسنة وL اآلخرة حسنة وL اآلخرة حسنة     ))))����    ربنا آتنا E اIنيا حسنةربنا آتنا E اIنيا حسنةربنا آتنا E اIنيا حسنةربنا آتنا E اIنيا حسنة ))))����    
َِساِب {{{{

ْ
Pيُع ا ِSَ Hَواهللا 

ْ ا َكَسبُوا م! Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hَواهللا 

ْ ا َكَسبُوا م! Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hَواهللا 

ْ ا َكَسبُوا م! Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
َِساِب أ

ْ
Pيُع ا ِSَ Hَواهللا 

ْ ا َكَسبُوا م! Uولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب م
ُ
ما جزاء أوçك؟ أوçك اسم إشارة يرجع إ�  }}}}أ
ن كسبهم هنا ن كسبهم هنا ن كسبهم هنا ن كسبهم هنا ألألألألمعناه دmؤهم مستجاب معناه دmؤهم مستجاب معناه دmؤهم مستجاب معناه دmؤهم مستجاب  قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج ،ؤالء ا�ين دعوا اهللا بهذه اIعوات ا�الثه

    ....هو اmIء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهاهو اmIء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهاهو اmIء وهذه اآلية متعلقة بما قبلهاهو اmIء وهذه اآلية متعلقة بما قبلها
هل Àم نصيب l  هم عملوا، العملالعملالعملالعملوهذا هو الظاهر أوçك Àم نصيب Âا كسبوا الكسب هنا هو 

إنه إنه إنه إنه هو العمل ا�ي عملوه؟ وما جزاء هذا العمل؟ هذا العمل ؟ نعم Àم نصيب والكسب هو العمل، ما 



ربنا آتنا E اIنيا حسنة وL اآلخرة حسنة وقنا عذاب "العظيم دmؤهم اهللا تبارك وتعا� بهذا اmIء دmؤهم اهللا تبارك وتعا� بهذا اmIء دmؤهم اهللا تبارك وتعا� بهذا اmIء دmؤهم اهللا تبارك وتعا� بهذا اmIء 
 ."أوçك Àم نصيب Âا كسبوا ، "ا"ار

لسبب وهذا ا ،قيل أن اآلية هذه نزلت E قصة أخرى ال ترتبط هنا باآليات لكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخرلكن هناك قول آخر
لو �ن لو �ن لو �ن لو �ن : : : : يا رسول اهللا مات أ� ولم ¢ج أفَأحج عنه؟ قاليا رسول اهللا مات أ� ولم ¢ج أفَأحج عنه؟ قاليا رسول اهللا مات أ� ولم ¢ج أفَأحج عنه؟ قاليا رسول اهللا مات أ� ولم ¢ج أفَأحج عنه؟ قال: : : : أن رجل قالأن رجل قالأن رجل قالأن رجل قال( رواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباس

فهل í فهل í فهل í فهل í : : : : فدين اهللا أحق أن يقì، قالفدين اهللا أحق أن يقì، قالفدين اهللا أحق أن يقì، قالفدين اهللا أحق أن يقì، قال: : : : نعم، قالنعم، قالنعم، قالنعم، قال: : : : l أبيك دين قضيته أما �ن ذلك ¸زئ عنه، قالl أبيك دين قضيته أما �ن ذلك ¸زئ عنه، قالl أبيك دين قضيته أما �ن ذلك ¸زئ عنه، قالl أبيك دين قضيته أما �ن ذلك ¸زئ عنه، قال
م، لكن اPديث فيها �م ألهل العلعن ابن عباس فîلت هذه اآلية، ورواية الضحاك  )من أجرمن أجرمن أجرمن أجر
كتب اPديث، l العموم اPج عن الغ� F أجر، وفضل اهللا  روايات أخرى E E تجاءقصته 
 .أن اهللا يستجيب mIئهمفلهم جزاء l دmئهم، وجزاؤهم لكن اآلية E اmIء، ، واسع

َِساِب {{{{: ختام هذه اآلية يقول اهللا عز وجل
ْ
Pيُع ا ِSَ Hَِساِب َواهللا
ْ
Pيُع ا ِSَ Hَِساِب َواهللا
ْ
Pيُع ا ِSَ Hَِساِب َواهللا
ْ
Pيُع ا ِSَ Hا�را     }}}}َواهللا E ا�رااختلف E ا�رااختلف E ا�رااختلف E سة اختلفï l سة د هناï l سة د هناï l سة د هناï l د هنا

    ::::أقوالأقوالأقوالأقوال
فيه  ،أي أنه حساب Sيع ليس مثل حساب البÖابن عباس ر  اهللا عنه ابن عباس ر  اهللا عنه ابن عباس ر  اهللا عنه ابن عباس ر  اهللا عنه ، قاF قلّته وSعتهقلّته وSعتهقلّته وSعتهقلّته وSعتهأنه  ))))����

إِن! اهللا!َ َال ñَْòَ إِن! اهللا!َ َال ñَْòَ إِن! اهللا!َ َال ñَْòَ إِن! اهللا!َ َال ñَْòَ     {ألن اهللا عز وجل ال يعجزه �ء يعلم أعمال عباده وðصيها Àم  ،أخذ ورد وطويل
رِْض َوَال Eِ الس! 

َ
ٌء Eِ اْأل رِْض َوَال Eِ الس! َعلَيِْه َ�ْ
َ
ٌء Eِ اْأل رِْض َوَال Eِ الس! َعلَيِْه َ�ْ
َ
ٌء Eِ اْأل رِْض َوَال Eِ الس! َعلَيِْه َ�ْ
َ
ٌء Eِ اْأل ال يغادر صغ�ة وال كب�ة إال " وأعمال العباد E كتاب }    َماءِ َماءِ َماءِ َماءِ َعلَيِْه َ�ْ

يا عبادي إنما ß يا عبادي إنما ß يا عبادي إنما ß يا عبادي إنما ß (: ، واهللا عز وجل قد ب� "ا كما E اPدث القدô يقول اهللا عز وجل"أحصاها
    ).ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسهومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسه    ،،،،أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ�ا فليحمد اهللاأعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ�ا فليحمد اهللاأعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ�ا فليحمد اهللاأعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خ�ا فليحمد اهللا

َِساِب {ان ¢اسب اإلنس ،قرُب õيئهقرُب õيئهقرُب õيئهقرُب õيئهأنه  ))))����
ْ
Pيُع ا ِSَ َ!اهللا 

َِساِب إِن!
ْ
Pيُع ا ِSَ َ!اهللا 

َِساِب إِن!
ْ
Pيُع ا ِSَ َ!اهللا 

َِساِب إِن!
ْ
Pيُع ا ِSَ َ!اهللا 

قد يعجل لإلنسان عقوبة أو جزاء  }إِن!
    .ا�هم أنه قرب õيئه ،اآلخرةقد يؤخر إ� أو  ،حسابه E اIنيا

ÌÌÌÌ((((  سابأنهPيع اS ساب�ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه �نPيع اS ساب�ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه �نPيع اS ساب�ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه �نPيع اS اهللا جل وعال يعلم  ،بذلك �ا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه �ن
ال ñò عليه  ،وحا�ه اآلن اهللا ،ذا سوف يكون بعدوما ،وماذا سوف يكون قبل ،أعمال العبد

    .فهو Sيع اPساب ،�ء
ÎÎÎÎ((((  يع ا�جازة وا�حاسبةأيS يع ا�جازة وا�حاسبةأن اهللاS يع ا�جازة وا�حاسبةأن اهللاS يع ا�جازة وا�حاسبةأن اهللاS أن اهللا.  
ÏÏÏÏ((((  ساب �لعاجزيناهللا جل وعال ال ¢تاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال ¢تاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال ¢تاج إ� فكر ورويّ اهللا جل وعال ال ¢تاج إ� فكر ورويّ أنPساب �لعاجزينة عند اPساب �لعاجزينة عند اPساب �لعاجزينة عند اPال شك أن اإلنسان إذا جاء  ،ة عند ا

ويعطي فالن  ،ان يأ÷ باآللة اPاسبةوبعض األحي ،Pساب اIينار أو اIرهم يعيد E الورقة والقلم
َفَمْن َفَمْن َفَمْن َفَمْن {ولكن اهللا عز وجل أعظم وأكÚ يعرف ذنوب العباد وهو ðصيها عليهم  يدقق E ا�حاسبة،

ةٍ َخْ�ًا يََرهُ  ةٍ َخْ�ًا يََرهُ َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ةٍ َخْ�ًا يََرهُ َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ةٍ َخْ�ًا يََرهُ َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ا يََرهُ ) ) ) ) ××××((((َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ùúَ ٍة ا يََرهُ َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ùúَ ٍة ا يََرهُ َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ùúَ ٍة ا يََرهُ َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر! ùúَ ٍة اهللا جل وعال ال ñò عليه �ء من }  َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر!
  .واPقيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل E بعضواPقيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل E بعضواPقيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل E بعضواPقيقة هذه األقوال متقاربة وبعضها يدخل E بعض ل العباد،أعما

مقدمة ابن تيمية توجد E ا�جت ا�الث عÖ  ةينبá لطالب العلم أن يهتم ú Eح ا�فس� خاص
وقامت عليها الÖوح ومن أنفسها úح العالمة الشيخ  ،من õموع الفتاوى، وطبعت طبعة مستقلة

مساعد . وÀا úح من قبل د "úح مقدمة ابن تيمية E أصول ا�فس�"ðمد بن صالح بن عثيم� 



الطيار، وأيضا عليها تعليقات من وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف ودار اإلرشاد، معاí الشيخ 
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهناك úوح كث�ة، وß مقدمة نفيسة جدا

 


